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Az elméleti gazdaságtan 0-0-3-3 óraszámú helyi tanterv az alábbiakkal egészül ki. 

 

Célok és feladatok 

Az emelt szintű oktatásban résztvevő tanulók elsősorban a gazdasági felsőoktatásban kívánnak továbbtanulni. 

Célunk az emelt szintű közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) érettségire való sikeres felkészítés, 

illetve megfelelő szakmai alap biztosítása a felsőfokú tanulmányokhoz. 

 

Az érettségi vizsgára való felkészítés során az alábbi kompetenciák fejlesztése a feladatunk: 

 A szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata 

 A fogalmak jelentésváltozatainak megkülönböztetése 

 Önálló állásfoglalás 

 Lényeges és kevésbé lényeges szempontok megkülönböztetése 

 Információk szétválogatása szakmailag meghatározott szempontok alapján 

 Megfigyelési szempontok kiválasztása 

 A tulajdonságok értékelése különböző szempontok szerint 

 Konkrét példákból általános következtetések megfogalmazása 

 Általános következtetésre konkrét példák felsorolása 

 Tények és törvényszerűségek közötti összefüggések felismerése 

 Esettanulmányokban és példaesetekben a szakmai probléma, az igények és elvárások felismerése és 

megfogalmazása 

 A probléma megoldási lépéseinek felsorolása 

 A megoldások információszükségletének meghatározása 

 A megfogalmazott probléma többféle megoldása, a változatok értelmezése 

 A különböző megoldások összevetése, előnyök és hátrányok felismerése 

 A felismert és megfogalmazott előnyök és hátrányok összevetése 

 Okok és következmények felismerése, megfogalmazása, egyszerre több ok és következmény kezelése 

 Megadott szempontok alapján a források tartalmára vonatkozóan következtetések levonása, állítások 

megfogalmazása 

 Tartalmi és formai különbségek kiválasztása két azonos témájú forrásból 

  

A középszinten feldolgozott témakörök az alábbi ismeretanyaggal egészülnek ki. 
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Témakör Tananyag 

Mikroökonómia 

Mikroökonómiai alapismeretek és 

összefüggések 

Alapkategóriák és összefüggések 

A piaci alapfogalmak 

A gazdasági racionalitás, mint minden döntés alapja 

Mennyiségi és minőségi változások a kereslet és kínálat vizsgálatánál 

A piac működése, a piaci egyensúly kialakulásának mechanizmusa 

A közgazdaságtan rövid története 

A fogyasztói magatartás és a kereslet 

A fogyasztó optimális választása 

A piaci kereslet 

A helyettesítési ráta és a határhaszon csökkenése közti összefüggés 

Speciális közömbösségi görbék 

Egyéni keresleti függvény levezetése az optimális fogyasztói döntésből 

Az ár-, illetve jövedelemváltozás hatásai a fogyasztói keresletre 

A piaci keresleti függvény levezetése 

Összetett feladatok megoldása és ábrázolása 

A vállalat termelői magatartása és a 

kínálat 

A termelés technikai összefüggései 

A versenyző vállalat piaci 

alkalmazkodása 

Az iparág kínálata rövid és hosszú 

távon 

A tiszta monopólium piaca 

A piacszabályozás 

Összefüggés a teljes, illetve átlagköltség függvények között 

Összefüggés a termelési függvény és a költségfüggvények között  

Az egyes profitkategóriák közti különbség, kapcsolat és ezek jelentősége a 

vállalat helyzetének értékelése szempontjából 

A kínálatot meghatározó tényezők szerepe rövid, ill. hosszú távon, vállalati 

és iparági szinten 

A fogyasztói többlet és a holtteher-veszteség alakulása 

A monopolhelyzet gazdasági hatásai és a monopolellenes intézkedések 

szükségessége 

A termelési tényezők piaca 

A tőkepiac 

A munkapiac 

Föld és ingatlanpiac 

Pénz- és értékpapírpiac 

A termelési tényezők keresletét és kínálatát meghatározó tényezők 

Jelen, ill. jövőérték számítás, az eredmények értékelése 

Az externáliák és a közjavak Az állami beavatkozás szükségessége az externáliák és a közjavak esetében 

A környezetszennyezés, mint globális probléma 

A "potyautas" magatartás 

Makroökonómia és nemzetközi gazdaságtan 

Makroökonómiai alapismeretek és 

összefüggések 

Termékek és jövedelmek áramlása 

A nemzetgazdasági teljesítmény 

mérése 

Társadalmi elszámolási mátrix alkalmazása 

Mutatószámok értékelése 

Halmozódás problémája 

Makroegyenletek alkalmazása a mutatószámok kiszámításánál 

A makrogazdasági egyensúly 

Árupiaci kereslet 

A pénzpiac 

Az árupiac és a pénzpiac kapcsolata 

A makrokínálati függvény 

A munkanélküliség 

Az infláció 

Fogyasztásra és beruházásra ható tényezők 

Makrokeresleti és makrokínálati függvény levezetése 

Összetettebb feladatok megoldása 

Paraméterekkel megadott feladatok megoldása 

Az állam gazdaságpolitikája 

A költségvetési politika 

A monetáris politika 

A monetáris és fiskális politika előnyei és hátrányai, a beavatkozás korlátai 

A foglalkoztatás és az infláció együttes kezelésének problémája. 

A fiskális és monetáris eszközök felismerése a gazdaságpolitikai 

programokban 

Külgazdasági kapcsolatok és 

nemzetgazdasági összefüggések 

Külkereskedelem, külkereskedelmi 

politika 

Nyitott gazdaság egyensúlya 

Nemzetközi pénzügyi rendszer 

Nemzetközi gazdasági szervezetek 

A magyar gazdaság helyzete a külkereskedelem, a külpiaci kapcsolatok és 

az egyensúly szempontjából 

Az árfolyam-politika lényege és hatása a nyitott gazdaságban 

A világgazdasági kapcsolatok rendszere és ezen belül Magyarország 

helyzete 

Magyarország részvétele a nemzetközi szervezetekben 
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Óratervek 

A téma 

sorszáma megnevezése óraszáma 

Mikroökonómia 

1. Mikroökonómiai alapismeretek és összefüggések 8 

2. A fogyasztói magatartás és a kereslet 12 

3. A vállalat termelői magatartása és a kínálat 22 

4. A termelési tényezők piaca 18 

5. Az externáliák és a közjavak 2 

6. Szabad órakeret 2 ill. 12 

Makroökonómia és nemzetközi gazdaságtan 

1. Makroökonómiai alapismeretek és összefüggések 12 

2. A makrogazdasági egyensúly 20 

3. Az állam gazdaságpolitikája 8 

4. Külgazdasági kapcsolatok és nemzetgazdasági összefüggések 10 

5. Rendszerező összefoglalás, vegyes feladatok, próbaérettségi 14 ill. 24 

 

A mikroökonómia és a makroökonómia sorrendje felcserélhető. A tantárgy emelt szintű oktatása során a 11. 

és 12. évfolyam összevonható. (Az óraterv táblázatban a mikroökonómia 6. ill. a makroökonómia 5. 

témakörének óraszáma a 11. ill. a 12. évfolyamra vonatkozik.) Az emelt szintű csoportok összevonásakor a 

legtöbb témakör együttesen feldolgozható, bizonyos esetekben pedig differenciált oktatás szükséges. 


